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Bakgrund och inledning

Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna, var temat för 
KSLA:s workshop i Vattenkommitténs regi den 18 maj 2011. 
Intresset var stort då många av landets ledande forskare i 
ämnet, tjänstemän från berörda departement och myndigheter 
samt andra intressenter lyssnade på varandra och diskuterade 
var vi står idag och hur vi går vidare med dessa frågor.

Aktionsplanen för Östersjön, BSAP, sjösattes 2007 av HELCOM 
(Helsingforskommissionen) med målet att återställa Östersjöns närings-
status till vad som rådde under 1950-talet. Planen baseras på officiella 
utsläppssiffror i Östersjöländerna och en beräkningsmodell som utgick 
från de bästa kunskaperna man hade då. 

BSAP innebär att länderna har åtagit sig olika stora minskningsbeting 
för kväve och fosfor, som dock inte är juridiskt bindande. Sedan 2007 
har arbete pågått med att få in säkrare belastningsdata och göra åtgärds-
planer för att nå målet. Aktionsplanen och ländernas minskningsbeting 
ska revideras 2013, varefter åtgärderna måste börja vidtas.

Sedan överenskommelsen om BSAP har EU formulerat en Öster-
sjöstrategi och ett juridiskt bindande direktiv för havsmiljön, Marina 
Direktivet, för alla EU-länder. I Helcom och BSAP ingår även Ryssland.

Under dagen dryftades många heta frågor. Arbetet med att ta in fler 
beräkningsmodeller för Östersjön, koppla dem till klimateffekterna och 
beskriva osäkerheter presenterades. Frågan om vi ska minska tillförseln 
av både kväve och fosfor eller bara fosfor belystes från helt olika synsätt 
och belastningssiffrornas tillförlitlighet diskuterades. Möjligheten att 
verkligen genomföra planen diskuterades livligt. Det handlar om mycket 
pengar varför åtgärdernas kostnadseffektivitet och rättvisa mellan länder-
na var uppe till diskussion, liksom möjligheten att tvinga fram åtgärder 
med juridiska medel. Tidshorisonten – att målet ska nås redan till 2021 – 
ifrågasattes också med tanke på tiden det tar att se effekter av åtgärder.

KSLA:s Akademisekreterare och VD, Åke Barklund, inledde konferen-
sen med att begrunda den kraft vi lägger på olika miljöfrågor, som ofta 
är omvänt proportionell mot allvarligheten i dem. Mest intresse ägnas 
åt sådant som nedskräpning och minst åt svåra och allvarliga problem 
som miljögifter. Fördelen med övergödningen av Östersjön, som ligger 
mittemellan, är att om vi stryper tillförseln är prognosen för ett tillfrisk-
nande ganska stor. Workshopen hölls dock i det eftersläpande ljuset av 
TV-dokumentären om enorma djurbesättningar med undermåliga göd-
selhanteringssystem i Ryssland och Polen, som nyligen visats på SVT. 

– Frågan man ställer sig är om de åtgärder vi diskuterar i Sverige är 
välmotiverade mot de kostnader som de innebär, när så uppenbara miss-
förhållanden pågår på andra stranden, sa Åke Barklund.

Moderator för workshopens första del och paneldiskussionen var Fred-
rik Hannerz, departementssekreterare på Miljödepartementet. Han har 
erfarenheter från klimatförhandlingarna och jämförde i flera fall Helcom 
och BSAP med arbetet som sker inom IPCC. Det senare upplever han 
som mer öppet och med en starkare integritet för forskningsresultaten. 

Eftermiddagens session leddes av Lennart de Maré, ordförande i 
KSLA:s Vattenkommitté som var dagens värd.

Lennart de Maré, Ordförande i 
KSLa:S VattenKOMMitté, var efter-
middagens moderator.

fredriK Hannerz, MiLjödeparteMentet,  
var moderator för förmiddagens 
session och diskussionspanel. 

ÅKe BarKLund, aKadeMiSeKreterare 
OcH Vd för KSLa, öppnade work-
shopen och hälsade alla välkomna.
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Baltic Sea Action Plan - 
hur går processen vidare?      
Ida ReuteRswäRd 
MIljödepaRteMentet, 
Head of delegatIon HelcoM

Ida Reuterswärd som är svensk HELCOM HOD 
(Head of Delegation) gav en bild av arbetet 
med det svenska ordförandeskapet och av 
BSAP-arbetet i stort. Hon pekade framför allt 
på de framgångar som hittills uppnåtts.

Sverige är sedan förra året ordförande i Helcom och 
har därmed ansvar för hur arbetet med BSAP fortgår. 
Som HELCOM HOD har Ida Reuterswärd stort infly-
tande på besluten.

– Vi befinner oss nu i halvtid och jag ser fram emot 
att lyssna in era kunskaper och tankar om hur vi blickar 
framåt, sa hon.
    Ida Reuterswärd menade att BSAP verkligen har 
lyckats sätta Östersjöfrågorna på agendan, inte minst i 
förhållande till EU. BSAP är också unikt så tillvida att 
det är första gången man gjort ekologiska beräkningar 
för att sätta utsläppskvoter. 

En tillbakablick över åren visar att Helcom och BSAP 
har präglats av både geopolitiska förändringar i regio-
nen och av EU-direktiv. Nu finns det en överenskom-
melse om att BSAP ska synkroniseras med EU:s Marina 
Strategidirektiv, vilket även Ryssland står bakom. 

– Hur arbetet med BSAP kommer att gå kommer att 
präglas av hur Helcom och EU-direktiven samordnas, 
sa Ida Reuterswärd.

Ett betydelsefullt steg har EU:s strategi för Östersjö-
regionen varit, vilken omfattar både en hållbar miljö 
och en optimal social och ekonomisk utveckling. Den 
togs under Sveriges ordförandeskap i EU och ska lyfta 
Östersjöns behov och stärka olika projekt i regionen, 
som till exempel Baltic Compass och Baltic Deal. BSAP 
är utgångspunkt för EU:s arbete med dessa strategier.

– Och ett stort mervärde med dialogen i Helcom är 
att alla sitter vid samma bord, inklusive Ryssland.

Sveriges strategi för ordförandeskapet i Helcom inne-
bär bland annat att stärka genomförandet av BSAP. Alla 
länder har nu lämnat in sina nationella genomförande-
planer och vid ett högnivåmöte i mars  uppmärksam-
mades framstegen, men också ytterligare åtgärder för att 

nå målen. Ida Reuterswärd pekade på framsteg, bland 
annat för att minska jordbrukets påverkan på Öster-
sjöns miljö. Projekt i regionen som Baltic Compass och 
Baltic Deal har börjat få upp sina nätverk som fungerar 
bra. Men inte minst är det höga tempot för byggande 
av reningsverk i Polen en framgång, och även i Kalinin-
grad byggs det reningsverk i hög hastighet.

– Men vissa delar av BSAP är väldigt svåra, inte 
minst att komma tillrätta med föroreningar av farliga 
kemikalier, sa Ida Reuterswärd.

För att stärka Helcoms roll i det regionala miljöarbe-
tet är det viktigt att öppna upp de tvärsektoriella dia-
logerna med sjöfarten, fisket och jordbruket, menade 
Ida Reutersvärd. Det är också av betydelse att stärka 
Helcoms roll i EU-politiken.

– Jag vill här lyfta framgången med att få ett EU-
förbud mot fosfater i tvättmedel. Det är nästan i hamn 
på EU-nivå.

Sverige har lämnat in sin genomförandeplan för alla 
fyra delområden inom BSAP. Den har också fått stöd 
i en skrivelse från regeringen, ”Skrivelsen för levande 
hav” där man anger hur vi konkret ska jobba med BSAP. 
Regeringen vill arbeta både med de långsiktiga policy-
frågorna och slussa pengar till konkreta projekt genom 
LOVA-anslag och BSAP-fonden. I Sverige kommer vi 
också att ha en ny myndighet – Hav och Vatten (HaV).

– Det hoppas vi kommer att ge en bra effektivise-
rings- och samordningsprocess.

Fram till 2013 inriktas arbetet på att se hur länderna 
lyckas med måluppfyllelsen. Olika arbetsgrupper job-
bar med hur man når betingen, hur man samlar in data 
och sätt att förbättra de metoderna. Under 2012-2013 
sker sedan en revidering av data och beting och en po-
licyhantering tar vid.



Är BSAP alltför pessimistisk 
– vad indikerar 
massbalansmodellerna?      
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andReas BRyHn 
uppsala unIveRsItet

Utsläpp av näringsämnen till vatten har skett så länge 
människan har funnits, men eskalerade under 1800-ta-
let. Den åtgärd som först sattes in var fosforrening av 
urbana avlopp, den enda evidensbaserade åtgärden vi 
har, enligt Andreas Bryhn. Från 1960-talet och fram-
åt har övergödningen uppmärksammats i Östersjön, 
men hur mycket fosforhalterna har ökat finns det olika 
uppgifter om. Några forskare har kommit fram till en 
tre- till åttafaldig ökning, medan Håkansson & Bryhn 
menar att den bara är 50 procentig; 10 000 ton per år.

– Det som skiljer vår modell från de andras är att vi 
fokuserar på generella modeller, vars kalibrering har en 
enhetlig struktur för var och en av Östersjöns delbas-
sänger, sa Andreas Bryhn.

Han menar att vi måste förstå de olika processer som 
skiljer delbassängerna åt. Det är inte bara tillförseln av 
näringsämnen som är olika, utan även typen av bottnar, 
salthalten och landhöjningen. Detta påverkar i sin tur 
sedimentationen av näringsämnen.

Överstädar vi Östersjön var huvudfrågan i föredraget. 
Ja, ville Andreas Bryhn svara, åtminstone när det gäller 
kväve. Det råder enighet i forskarvärlden om att fosfor-
tillförseln måste minska, men delade meningar om vik-
ten av att minska kvävetillförseln. Andreas Bryhn me-
nar att kvävereningen är meningslös, eller till och med 
skadligt. Som orsak framhöll han att cyanobakteriernas 
kvävefixering ökar om kväve/fosfor-kvoten minskar. 

– Risken om vi renar för mycket av kvävet är att vi 
får mer av cyanobakterier än vad vi skulle fått annars, 
och en sämre vattenkvalitet. 

Andreas Bryhn jämförde kvävebetinget i BSAP med 
mängden kväve som fixeras av cyanobakterier i Öster-
sjön, och visade att kvävefixeringen är flerfallt större än 
betinget. Det antog också den modell som användes 
för att motivera BSAP, tillade han under frågestunden. 

Andreas Bryhn forskar om massbalansmodeller 
vid Uppsala universitet. Han ifrågasätter de 
utsläppsbeting som BSAP kommit fram till och 
anser att kväverening i Östersjön är till mer 
skada än nytta. Planen är för pessimistisk och 
åtgärderna kan bli mycket billigare, menar han.

Många stora kväveflöden har vi ingen bra förståelse av, 
menar Andreas Bryhn. Det finns inga tillförlitliga be-
räkningar av processer som denitrifikation, anammox 
(anaerob ammoniumoxidation) och sedimentation. 

För fosfor finns det mer säkra siffror och resultat. Ett 
exempel är fosforreningen i Storstockholms renings-
verk som gjorde att fosforutsläppen i innerskärgården 
föll dramatiskt under 1970-talet. Koncentrationen av 
klorofyll, som är ett vanligt mått på algblomning, mins-
kade också kraftigt. Däremot menar han att effekten av 
kvävrening i avloppsreningsverk är mer tveksam. An-
dreas Bryhn tog dock upp Himmerfjärden, där kväve-
rening visats ha effekt på mängden växtplankton. Men 
den stora mängden kväve där kommer från Egentliga 
Östersjön, ansåg han.

– Så även om man hittar samband när det gäller kvä-
ve från reningsverket så gör det inte så stort intryck på 
oss som räknar på flöden. 
    
Andreas Bryhn tryckte också på vad som händer med 
fiskbiomassan om man minskar näringstillförseln, ef-
tersom mindre växtplankton ger mindre fisk.

– Vi måste fråga de människor som påverkas av mil-
jön i Östersjön – de som betalar för kalaset – hur viktig 
är fisken för er och hur viktig är vattenkvalitén? 

En alternativ räddningsplan för Östersjön kan vara 
att minska fosforbelastningen med cirka 10 000 ton per 
år och inte minska kvävetillförseln, menade Andreas 
Bryhn. Kostnaden skulle bli 0,4 miljarder Euro istället 
för 3 miljarder Euro, som BSAP räknat med.

– Det går att nå en vattenkvalitet som kan räknas 
som god även med mindre ansträngningar än de som 
anges i BSAP. Den kan uppnås med den evidensbase-
rade åtgärden mot övergödning; förbättrad urban av-
loppsrening av fosfor, sa han.



Behövs fler modeller över Östersjöns eutrofiering?
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Markus Meier forskar om systemmodeller som 
beräknar den kombinerade effekten av för-
ändringar i klimatet och i närsaltstillförseln till 
Östersjön. Han visade att klimatförändringen 
bland annat påverkar syrehalten i bottenvatten 
och siktdjupet negativt, vilket gör att BSAP inte 
blir lika effektiv i framtiden som i dagens klimat.  
Men det behövs fler modeller av Östersjöns 
eutrofiering, menar han. 

Vi behöver säkrare modellerberäkningar, anser Mar-
kus Meier, som i sitt föredrag tryckte starkt på vikten 
av att specificera osäkerheter i de modeller vi använder.

– Den viktigaste frågan är nu: kan vi lita på model-
lerna? När vi spelar runt med BSAP och andra åtgärder 
är det jätteviktigt att göra modelljämförelser.

Sedan 2009 har Markus Meier tillsammans med kol-
leger i sju Östersjöländer arbetat med ett nytt modell-
verktyg, ECOSUPPORT som kombinerar effekten av 
klimat- och näringsförändringar på Östersjön. Mo-
dellen inkluderar all näringstillförsel från atmosfären, 
landytan och havet och beräknar även osäkerheten – 
alltså felmarginalen i modellen. 

– Informationen ingår i ett beslutsstödsystem som 
förhoppningsvis är tillgänglig via webben i slutet av året.

Forskarna har bland annat samlat data från mätstatio-
ner under perioden 1971 till 2000 och jämfört med tre 
modeller för Östersjön. 

– Så vi har för första gången jämfört ”state of the 
art-modellen” med långa tidsserier.

Genom att göra ett ensemble medel av flera modeller 
kan osäkerheten minska, eftersom det kan kompensera 
för fel i modellerna. Forskarna har jämfört tre model-
lers osäkerhet för parametrar av betydelse för Östersjön, 
som salthalt, temperatur, syre, fosfat, nitrat och ammo-
nium. 

Resultatet visar på en generellt god kvalitet i alla 
modeller om man enbart tittar på egentliga Östersjön, 
utom i en modell vardera för salthalt respektive ammo-
nium där felen bedöms som rimliga. Om man även tar 
med Bottenhavet och Bottenviken blir däremot felen för 
alla modeller rimliga, eller stora för salthalt och fosfat. 

Ensemble medel visar god säkerhet för alla parametrar 
utom fosfat i de norra bassängerna, där felet är rimligt.

Klimatscenariokörningar pekar mot att Östersjöns 
temperatur kommer att öka med cirka tre grader och 
salthalten minska med 1-2 psu-enheter de närmaste 80-
90 åren. Tillrinningen från älvarna kommer att öka och 
med den näringstillförseln till havet. För att beräkna vad 
det betyder för Östersjön har Markus Meiers grupp kört 
fyra klimatscenarier med två olika hydrologiska modeller.

– Tanken är att visualisera osäkerheten. Totalt sett 
ökar tillrinningen till Östersjön med mellan 3 och 21 
procent, sa han.

Klimatförändringen medför att effekten av BSAP blir 
mindre än i dagens klimat. Minskningen i kvävetill-
försel hamnar på cirka 100 000 ton per år som mest, 
istället för 133 000 ton. Fosforreduktionen blir mellan 
7 000 och 9 000 ton per år istället för 15 000 ton. Utan 
åtgärder och vid ”värsta tänkbara scenario” ökar däre-
mot utsläppen mer än beräknat med framtidens klimat.

– Klimateffekten tar inte ut effekten av åtgärder, men 
det blir ändå en liten förändring.

BSAP medför att syretillgången ökar med 1 ml per liter 
i ett förändrat klimat, medan den minskar utan åtgär-
der. Siktdjupet kommer att minska ytterligare om ing-
enting görs, cirka en meter vid Sveriges sydkust, medan 
det ser ut att bli nästan oförändrat eller en liten förbätt-
ring med BSAP i skenet av klimateffekterna.

– Så jag har lite motsatt uppfattning mot föregående 
talare – BSAP kanske inte är för pessimistiskt. Men det 
behövs flera modeller av Östersjöns eutrofiering för att 
reducera osäkerheten. Och det behövs en jättenoggrann 
beskrivning av dagens klimat, sa Markus Meier. 

MaRkus MeIeR

sMHI ocH stockHolMs unIveRsItet
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Modeller som beslutsstöd för HELCOM 
paneldiskussion

Modellerna som används i BSAP, vetenskaplig 
förankring och öppenhet i processen, samt hur 
den kan förbättras, var några av frågorna som 
diskuterades av panel och deltagare i dagens 
workshop. Vad kan förbättras för att öka chan-
serna till ett bra genomförande av planen för 
Östersjön?
 
Med klimatförhandlingarna och IPCC som jämfö-
relse – hur kan vi förbättra processen i BSAP? Hur kan 
man skapa öppenhet, delaktighet och integritet och hur 
redogör vi för osäkerheter, frågade Fredrik Hannerz.

Sverige har i sitt ordförandeskap ökat fokus på den 
vetenskapliga förankringen, menade Ida Reuterswärd. 
Man har uppmärksammat den så kallade HOLAS-
rapporten (HELCOM Initial Holistic Assessment) om 
Östersjöns miljö. Ett möte med ländernas miljöminist-
rar hölls förra året med vetenskap, resultat från Hel-
comarbetet och policyfrågor på dagordningen. 

Hon pekade också på det arbete som SMHI gör för 
att nå ut med kunskapen även till allmänheten, för att 
på så sätt öka förståelsen för situationen i Östersjön

SMHI:s GeoDom ingår i ECOSUPPORT-projek-
tet. Det syftar till att göra resultaten från projektet mer 
lättillgängliga. Olika scenarier av näringsbelastning och 
fisketryck visas på en kupolformad filmduk inuti en 
uppblåsbar Domteater och presenteras för publik.

– Inom Bonus är det krav på att kontakta intressen-
ter, och ofta är det svårt att få dem att komma till de 
torra vetenskapliga mötena. Så idén med det där lilla 
tältet är att det ska komma igång en kommunikation. 
Vi kommer att fortsätta i den formen, sa Markus Meier.

Vi kan vara öppna genom att presentera osäkerheter, 
menade Andreas Bryhn. Han framhöll dock vikten av 
att inte blanda samman forskares och politikers roller 
och mål. Det finns olika sätt att tolka forskningsresultat.
 – Man kan se vissa forskare som tyngre än andra, eller 
så kan man se att det finns oenighet, sa han.

Bo Gustafsson vid Baltic Nest Institute arbetar med 
revisionen av BSAP. Nu jobbar han och Helcom med att 
ta in flera modeller i processen. Men en större öppen-
het och en tydligare process är önskvärt, menade han.   
Helcom skulle behöva kvalitetssäkra sina produkter.

– Idag är Helcom en sluten värld – det är ju länderna 
och de olika myndigheterna i länderna som styr vilka 
experter som skickas dit.

Det sker ingen direkt vetenskaplig reviewprocess på 
själva rapporten, utan man förutsätter att vetenskaps-
männen gör det i sitt arbete. Det är en skillnad mot 
IPCC. Dock är det få forskare som jobbar med Öst-
ersjöns miljöproblem och helhetsarbeten på modeller.

– Då söker vi själva samarbete, men det är klart att 
det finns ett litet problem där, sa Bo Gustafsson.

Det har funnits flera undergrupper i BSAP-arbetet där 
både myndigheter och forskare varit representerade, 
framhöll Ulla-Britta Fahlenius, Naturvårdsverket. Där 
har det funnits goda möjligheter att komma med syn-
punkter, och det har varit en ingående diskussion om 
kvaliteten på underlaget som ligger till grund för beslut. 

Gia Destouni, Stockholms universitet, menade att 
skillnaden mot IPCC är att de enbart använder sig av 
peerreview-granskade artiklar i den vetenskapliga litte-
raturen och inte intresserapporter, intressentrapporter 
eller myndighetsrapporter. 

I panelen: andReas BRyHn, uppsala unIveRsItet, Ida ReuteRswäRd, MIljödepaRteMentet, MaRkus MeIeR, 
sMHI, Bo gustafsson, BaltIc nest InstItute ocH fRedRIk HanneRz, ModeRatoR, MIljödepaRteMentet



– Det handlar inte bara om att ha någon represen-
tant från forskarsamhället som sitter med, utan om att 
gå igenom den vetenskapliga litteraturen, sa hon.

Fredrik Wulf, Baltic Nest Institute, ligger bakom mo-
dellen som BSAP vilar på. Under det arbetet åkte han 
runt till alla Östersjöländer och träffade forskarkolleger.

– Vi som jobbar kring de här frågorna känner var-
andra runt Östersjön. Vi vet vad man har publicerat 
och vi träffas i många olika forum, så det har funnits en 
öppenhet i den här processen, sa han.

Nu kommer dock nästa generations modeller och 
man har från Baltic Nest Institutes sida föreslagit att 
man ska ha en IPCC-liknande process

– För en del av de dokument som tagits fram håller 
en ganska dålig vetenskaplig kvalitet. Det skulle finnas 
oberoende personer som tittade på kritiska dokument 
innan de blev föremål för politisk policygrund. 

Sindre Langaas, som representerar LRF och Baltic Far-
mers Forum of Environment (BFFE), pekade på pro-
blemet med det orimliga målet för BSAP. I riktlinjerna 
för styrgruppen som ska fastställa minskningsbetingen  
är premissen att Östersjön ska återställas till 2021. De 
senaste vetenskapliga rönen visar dock att det är omöjligt 
och BFFE har föreslagit att premissen ska ändras.

 – Men det var man inte villig att göra. Man bygger 
in en utopi, en vision, för en styrgrupp som ska överse 
revisionsarbetet till 2013. Det tycker vi är lite besvä-
rande. Här finns det alltså en möjlighet till förbättring.

Frågan om kostnadseffektivitet var nästa diskussions-
ämne som Fredrik Hannerz lyfte. Hur kan modellerna 
utvecklas för att ta in tanken om kostnadseffektivitet?

Den har varit med från början, menade Bo Gustafsson, 
men bilden kompliceras av att källorna är placerade på 
olika ställen i avrinningsområdet, och retentionen gör 
att olika andel av utsläppen kommer ut till havet. Men 
det pågår mycket arbete omkring kostnadseffektivitet, 
både i Bonus-projekt och på Baltic Stern-sekretariatet.
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BSAP innehåller i princip två halvor – dels det veten-
skapliga om belastningsminskning, och dels fördel-
ningen av betingen. Den senare har politikerna bestämt 
att ”polluters pay” – förorenaren betalar – ska gälla. Be-
tingen är relaterade till hur mycket länderna släpper ut.

– Och det är ingen kostnadseffektiv lösning, men 
förutsättningen var att ”polluters pay”, sa Fredrik Wulf.

Dock sker det transfereringar i praktiken. Sverige är 
med och betalar för reningsverk på andra sidan Öster-
sjön och EU är med och finansierar reningsverk i de nya 
EU-länderna.

Det sker väldigt mycket för att få till kostnadseffek-
tiva lösningar genom själva samarbetet också, menade 
Ida Reuterswärd. Ett exempel är Baltic Deal som hand-
lar om att bygga kunskap bland jordbrukare i Östersjö-
regionen, för att få till konkreta utsläppsminskningar.

– Så de här samarbetsprojekten är väldigt viktiga. 
Men det fanns också tankar kring ett handelssystem, 
men man nådde inte ända fram. Låt oss se hur långt vi 
kommer 2013, sa hon.

Det socioekonomiska perspektivet är väldigt viktigt, 
framhöll Andreas Bryhn,  ochatt man kopplar in det i 
helhetsanalysen. Man bör också fråga befolkningen vil-
ken vattenkvalitet de vill ha och till vilket pris.

Hur har kostnadseffektiviteten i relation till osäker-
heter hanterats, undrade Magnus Karlsson, IVL. Hur 
har man presenterat osäkerheterna till exempel kring 
kväveflödena för beslutsfattarna i BSAP?

– Jag har svårt att se att man någon annanstans i sam-
hället skulle kunna ta ett beslut som kostar så mycket 
pengar baserat på så osäkra grunder, sa han.

Flödessiffrorna baserades på reviewgranskade artiklar. 
– Det fanns förstås osäkerheter i det, men argumen-

ten var att det här är det bästa vi vet, baserat på dagens 
kunskap, svarade Fredrik Wulf.

Han framhöll att det finns andra bitar som har stor 
osäkerhet när det gäller fördelningen mellan länder. 

– Belastningssiffrorna var baserade på den officiella 
statistiken från länderna. Och i vissa fall misstänkte vi 
starkt att en del av siffrorna var felaktiga.

Nu görs det dock väldigt detaljerade analyser efter-
som man insett hur viktiga uppgifterna är. Det har också 
kommit igång en dialog där man kollar varandras data.

Fredrik Hannerz summerar diskussionen som att det 
råder enighet om att det existerar en del problem i rela-
tionen mellan vetenskap och beslutsfattande i Helcom 
och BSAP- arbetet. Flera har framhållit att :
• Den vetenskapliga öppenheten bör förstärkas och 
formaliseras. Här finns det mycket att lära av IPCC. 
• Oberoende granskning för att säkra kvaliteten i Hel-
com-arbetet bör övervägas.
• Osäkerheter bör analyseras och kommuniceras bättre.

BO GuStafSSOn



Kan vi lita på belastningssiffrorna för Östersjön?      

Totalt beräknas belastningen av kväve till Östersjön till 
650 000 ton per år via avrinnande vatten och 200 000 
ton per år från luften. Fosfortillförseln beräknas till 
30 000 ton per år via vatten och försumbara mängder 
från luften. I grova drag kan man lita på de siffrorna.

– Men frågan är: räcker de, duger de för BSAP:s mål? 
Och då är svaret lite mer tveksamt, sa Håkan Staaf.

Förändringar som måste till är att riktlinjerna för 
PLC-rapporteringen ses över och att databasen öppnas 
för granskning, uppdatering och inrapportering. Det 
finns också behov av en förbättrad miljöövervakning, 
bättre beräkningsrutiner i många länder och en upp-
datering av gamla data så att de kan jämföras över tid. 

Det pågår för närvarande en revision av det prelimi-
nära betingen inom BSAP, som innebär att årsbelast-
ningen totalt ska minska med 133 000 ton kväve och 
15 000 ton fosfor till 2021. Men för att fördelningen 
mellan länderna ska bli riktig är det väsentligt att rap-
porteringen från respektive land är korrekt och jämför-
bar. Beräkningsmetodiken i länderna skiljer en del, till 
exempel när källorna ska anges. 

– Bakgrundsbelastningen är något som varierar gan-
ska mycket mellan länder och där vet jag att metodiken 
är olika. Så där har vi ett utvecklingsområde. 

Sverige har till exempel en hög bakgrund, både för 
att vi har det naturligt, men också för att vi beräknar 
på ett annat sätt än de flesta andra länder.

I granskningen av de inrapporterade belastningssiff-
rorna har arbetsgruppen bland annat tittat på trender 
över tid. Belastning av näringsämnen varierar mellan 
åren eftersom avrinningen, som beror på nederbörd, 
varierar. Sambanden mellan avrinning och belastnings-
data är ett sätt att granska data, och de ser olika ut. 
Siffrorna har nu flödesnormerats, men utvecklingen i 

vissa länder har väckt frågor. Förklaringar som man hit-
tat är till exempel rena räknefel, och att man inte räknat 
fullt ut med den största floden i Litauen från 2002.

– Det är viktigt att kunna få fram den här typen av 
information för att man ska kunna granska data.

Ryssland och Polen har också lämnat siffror som troli-
gen inte stämmer med verkligheten. Ryssland redovisar 
inte belastningen från alla avrinningsområden och det 
har tidigare varit låg kvalitet på mätningarna. Deras offi-
ciella siffror är högre än vad oberoende mätningar visat. 

– Vi tror att belastningen från floden Neva är unge-
fär hälften av vad Ryssarna själva säger.

I Polen misstänker Håkan Staaf att data om utsläpp 
från avloppsreningsverken inte stämmer. Den rappor-
terade siffran, 2 000 ton fosfor per år, är låg i relation 
till den 38 miljoner stora befolkningen. En beräkning 
pekar snarare mot 7 000 ton fosfor från reningsverken. 

– Så källfördelningen är nog fel. Belastningen från 
reningsverk är underskattad, men vi har inget instru-
ment för att testa den totala belastningen från Polen till 
Östersjön, utan den får vi tro på.

Även för svenska data finns det behov av förbättringar. 
Belastningssiffrorna baseras på övervakade områden, 
vilket i Sverige är mellan 85 och 90 procent av vattnen. 
Belastningen från resterande areal beräknas genom att 
jämföra med liknande områden. Nu har man jämfört 
den nationella metoden med regional miljöövervak-
ning och recipientkontroll och sett tydliga skillnader. 

– Det är svårt att säga vad som är rätt och fel, men 
om vi har en osäkerhet på 25 procent slår det på 6 och 7 
procent för den totala belastningen av kväve och fosfor. 
Det är tillräckligt mycket för att man ska fundera på att 
förbättra systemet. Så vi tänker föreslå den nya Havs- 
och Vattenmyndigheten att förstärka programmet.
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Håkan staaf

natuRvåRdsveRket

Håkan Staaf ingår i en Helcom-arbetsgrupp 
som har i uppgift att titta på de belastningssiff-
ror till Östersjön som rapporteras från länderna. 
På frågan om vi kan lita på siffrorna svarade 
han nja. I stort kanske de stämmer men det 
finns många brister i PLC-rapporteringen. 
Dessutom är siffrorna inte allmänt tillgängliga, 
vilket försvårar en löpande granskning.



Ger kväverening bättre vattenkvalitet i Östersjön?

Debatten som förs om vi ska minska tillförseln av både 
kväve och fosfor eller bara fosfor till Östersjön har på-
gått sedan 70-talet utan att man kommit fram till nå-
gon riktig koncensus. 

– Men väldigt många marina forskare är överens om 
att det inte är antingen eller – det är både ock. Vi måste 
se på balansen mellan kväve och fosfor, sa Ulf Larsson.

Han koncentrerade sin diskussion till kustområdet 
eftersom det är där vi ser effekterna av våra åtgärder 
inom en rimlig tidsperiod.

Växande alger i vatten förbrukar sju gånger mer kväve 
än fosfor. Fosforreningen i svenska reningsverk har va-
rit framgångsrik och minskat fosfortillförseln till haven 
med cirka 7 000 ton per år. Innan fosforreningen in-
leddes låg kväve/fosforkvoten på 3,4. Nu ligger den på 
över 40.

– Tidigt hade vi ett stort överskott av fosfor i det av-
loppsvatten som gick ut. Idag är det ett stort överskott 
av kväve som vi släpper ut till våra kustområden.

Fosforreningen har inte förändrat statusen ute i öpp-
na Östersjön, men haft en god effekt i kustområdet. 
Dock är det inte tillräckligt, menade Ulf Larsson och 
visade Vattenmyndighetens klassificering av kustvatten.

– Hela kustområdet, med undantag av några få om-
råden, har en måttlig vattenkvalitet – trots att vi har 
plockat bort så gott som all fosfor från våra reningsverk. 
Kväverening ger här ytterligare förbättringar.

Om man tittar på kväve- och fosforkoncentrationen 
från Södertälje via Himmerfjärden ut till det öppna 
kustområdet visar sig koncentrationen av kväve vara 
högst längst in i fjärden och minska ut mot havet. En 
plottning av kvävekoncentrationen mot salthalten visar 
också på hög kvävekoncentration vid låg salthalt och 
vice versa.

– Alltså kommer kvävet ifrån land, sa Ulf Larsson. 

Relationen mellan fosfor och salthalt i samma om-
råde visar snarare det omvända förhållandet.

– Här kan man få intryck av att kustområdet impor-
terar fosfor från Östersjön.

Ulf Larsson pekade på att samtidigt som man sett för-
bättringar i vattenkvalitén av fosforreningen i Stock-
holms innerskärgård har det blivit försämringar i ytter-
skärgården. Detta eftersom mer av kvävet exporterats 
till ett kvävebegränsat område. 

Gör då kvävereningen nytta? Ja, enligt resultaten 
från fullskaleförsök i Himmerfjärden där effekten av 
både fosfor- och kväverening följts under lång tid. Års-
medelvärden för 32 år visar på klara samband mellan 
kväveutsläpp och mängden klorofyll i vattenmassan, 
som återspeglar mängden växtplankton. 

– Gör vi samma sak för fosfor får vi inget som helst 
samband, sa Ulf Larsson.

Det som diskuteras är risken för ökad kvävefixering 
om kvävereningen ökar. Resultaten från Himmerfjärden 
visar att mängden kvävefixerare ökar vid ett utsläpp av 
400-500 ton kväve per år från reningsverket, vilket mot-
svarar Avloppsvattendirektivets krav på 10 mg/l i utgå-
ende vatten. Med ytterligare minskat kväveutsläpp finns 
ingen tydlig koppling till mängden cyanobakterier. 

Balansberäkningar visar att 40 procent av kvävetillför-
seln till Himmerfjärden kommer från reningsverket med 
10 mg/l i utgående vatten, jämfört med fyra procent för 
fosfor (0,5 mg/l i utgående vatten). Kvävefixering sked-
de redan innan man började med kväverening och nyare 
beräkningar visar att som mest 150 ton kväve fixeras 
per år. Av det är en tredjedel orsakad av kvävereningen 
i Himmerfjärdsverket, som renar 750 ton kväve per år. 

– Slutsatsen är att kvävefixeringen inte tar ut kväve-
reningen. Andelen toxiska cyanobakterier minskar också 
när vi går från utsjön in i kustområdet, sa Ulf Larsson.
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Ulf Larsson forskar om eutrofiering vid kusten 
och följer effekten av reningsverkets fosfor- och 
kväverening i Himmerfjärden utanför Södertälje. 
Han tillhör den grupp forskare som anser att vi 
måste minska både fosfor- och kvävetillförseln 
till Östersjön, med hänsyn till förhållanden i 
mottagande kustområden. Kväverening förbätt-
rar vattenkvalitén och kvävefixeringen tar inte 
ut effekten, menar han.
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Hur effektivt är BSAP?  Ett ekonomiskt perspektiv

Ing-MaRIe gRen 
sveRIges lantBRuksunIveRsItet, slu

Ing-Marie Gren belyste BSAP ur en national-
ekonomisk synvinkel. Om planen verkligen 
genomförs beror på om betingen upplevs som 
kostnadseffektiva och rättvisa, menar hon. 
Och det är något som Helcom måste lyfta. 
Hon tog också upp frågan om det betyder 
något för BSAP:s genomförande vilka modeller 
och belastningssiffror vi använder.

Ett effektivt genomförande av BSAP innebär att pla-
nen verkligen genomförs i praktiken. Men för att det 
ska ske måste minst två villkor vara uppfyllda. Det ena 
är att människor uppfattar att pengarna läggs där de 
gör störst nytta – att det är kostnadseffektivt. Sen måste 
planen också uppfattas som rättvis.

– Det är inte tillräckligt att enbart nå överenskom-
melser på internationell nivå, sa Ing-Marie Gren.

Hon lyfte frågan om det betyder något ur ett genom-
förandeperspektiv vilka modeller vi använder, och vi-
sade utfallet av tre modeller som beräknar belastningen 
på olika sätt. För hela Östersjön skiljer sig inte siffrorna 
åt så mycket, men de blir större om man bara tittar på 
egentliga Östersjön.

– Då varierar det mellan 17  300 upp till ungefär 
21 000 ton för fosfor. För kväve är variationen betydligt 
större, mellan 299 000 ton och 392 000 ton.

För ett stort land som Polen med väldigt stora ut-
släpp blir skillnaderna mellan modeller små, men för de 
mindre länderna, exempelvis Sverige, skiljer de mycket. 
De svenska fosforutsläppen varierade mellan 1 600 och 
6 200 ton per år och kväveutsläppen mellan 66 000 och 
126 000 ton per år beroende på modell.

– Och det kommer att få betydelse för vad som är en 
kostnadseffektiv fördelning mellan olika länder.

Kostnaden för åtgärderna i de olika modellerna lig-
ger mellan 17 och 20 miljarder kr om året, 3 miljar-
ders skillnad, vilket kan verka mycket men rör sig om 
en hundralapp per invånare och år. Kostnadsskillnaden 
mellan modeller blir störst för de små länderna. Men det 
är inte samma modell som blir billigast för alla länder.

– Annars hade man kunnat förhandla om vilken mo-
dell som ska användas. Det kan man göra men man 
kommer kanske inte att enas, sa Ing-Marie Gren. 

Rättviseaspekten är en tungt vägande faktor för att en 
internationell plan ska kunna genomföras. Men vad 
menar man då med rättvisa? 

– Det finns två olika principer. Det ena är om mänsk-
liga rättigheter; allas lika rätt eller skyldigheter till saker 
och ting. En annan princip är att man relaterar till för-
måga att göra saker och ting, i förhållande till BNP.

För att mäta rättvisa används den så kallade Gini-
koefficienten som går mellan 0 och 1. Noll är perfekt 
rättvisa medan värdet 1 är orättvist. 

Ing-Marie Gren har jämfört hur de olika modellerna 
slår om man beaktar de olika sätten att bedöma rättvisa 
– allas lika rätt till utsläpp av kväve respektive fosfor, allas 
lika skyldighet att betala, och betalning efter förmåga.

– Själva modellerna skiljer sig inte så mycket åt inom 
varje rättvisekriterium. Det var vi lite överraskade över.

Däremot gav de olika sätten att beräkna rättvisan 
stora utslag. Allas lika rätt till utsläpp var det som visade 
sig vara mest rättvist, för både kväve och fosfor. Här låg 
Gini-koefficienten omkring 0,3.

– Det är rätt OK, det kan uppfattas som hyfsat rätt-
vist. När vi däremot kommer upp till bördefördelning-
en, antingen som allas lika skyldighet eller i relation 
till förmågan att betala, då blir det klart orättvist. Det 
betyder att länder med relativt låg andel av totala BNP 
i regionen får en förhållandevis tung finansiell börda.

Om BSAP ska ha en chans att lyckas måste Helcom 
arbeta med de här frågorna, menar Ing-Marie Gren. Ett 
rättvis bördesystem hör till de verkligt svåra frågorna.

– Jag är lite pessimistisk för jag tror inte att frågorna 
vare sig om kostnadseffektivitet eller rättvisa har varit 
på Helcoms agenda överhuvudtaget. Man gör inga 
konsekvensanalyser av förslagen, eller av hur det drab-
bar olika länder eller sektorer, sa hon.



Har vi styrmedel att genomdriva BSAP?

Regelsystemet kring Östersjön finns på olika nivåer 
och i skilda typer av lagstiftning. Mycket bygger på 
EU:s olika direktiv och politiskt har medlemsländerna 
lämnat ifrån sig mycket av makten till EU, till exempel 
för fiske- och jordbrukspolitiken.

– I en internationell förhandling som inför BSAP, 
har man då undandragit sig möjligheten att åta sig olika 
åtgärder på de områdena. Det gjorde att det blev re-
kommendationer snarare än krav, sa Lena Gipperth.

Juridiken bygger på att det finns en samstämmighet i 
lagstiftningen mellan olika nivåer, det vill säga på inter-
nationell nivå, EU-nivå och nationell nivå. Den förut-
sätts även finnas mellan olika rättsområden.

– Det lyckas inte alltid och med tiden som vi har fått 
mer och mer reglering är risken för konflikter mellan de 
olika reglerna större och större. 

Att man fört in mål som ”god ekologisk status” och att 
olika direktiv och program har olika tidshorisont medför 
stora utmaningar för både lagstiftare och de som ska till-
lämpa lagstiftningen. Domstolarna accepterar inte att det 
bara ställs krav på en bättre miljö. De kräver att lagstift-
ningen också är tydlig med vad var och en måste göra.

– Man ifrågasätter att man ska ställa krav idag 
eftersom den goda statusen inte ska vara uppfylld för-
rän 2015, 2021 eller 2027.

För BSAP krävs det att man gör en analys av hur långt 
befintliga styrmedel räcker i förhållande till de målsätt-
ningar som satts upp, menar Lena Gipperth.

– I förslaget till nationell plan är det svårt att se att 
det har gjorts den typen av konsekvensanalys. Så myck-
et av ansvaret ligger på lagstiftande myndigheter och 
deras vilja, resurser och tid att genomföra detta.

Inom miljörätten används begreppet genomförande-
underskott: om man gör 100 procent av de legala krav 
som ställs, når man då målen? Gör man inte det så finns 
det ett genomförandeunderskott. Hur ser det då ut för 

den svenska åtgärdsplanen för BSAP?
– Det hade varit spännande att kunna visa, men den 

analysen har inte gjorts så det vet vi inte.

Lena Gipperth visade på de styrmedel som ändå finns, 
exempelvis prövningar och omprövningar av vatten-
kraftverk för att komma åt vandringshinder.

– Där finns en stor potential som vi inte utnyttjar. 
Inom ålförvaltningen till exempel ställer man idag i 
stort sett samma krav på spaltbredd i gallret för turbi-
nerna som man gjorde i slutet av 1800-talet.

Det finns också möjlighet att ställa högre krav på re-
ningsverken vid tillståndsprövningar efter de krav som 
ställdes på Lysekils kommun om att utveckla musselod-
ling med kapacitet att rena kväve till 100 procent. 

– Det betyder att vi har flyttat fram bästa möjliga tek-
nikkravet generellt för alla reningsverk och skulle kunna 
kräva 100 procents rening även från övriga. Det finns 
alltså stora möjligheter att använda befintlig lagstiftning.

Förändringar i befintliga styrmedel är en annan väg 
att gå, som ändringarna i ersättningsnivåer för miljöåt-
gärder i jordbruket och i lagregler för lagring och sprid-
ning av stallgödsel. Men i genomförandeplanen pekas 
det också på behovet av nya styrmedel, som reningskrav 
på sjöfarten och här nämner man också utsläppshandel.

– Det finns en stor potential att utveckla ett sådant 
instrument, men det är väldigt komplicerat rättsligt.

Målen i BSAP blir i stor utsträckning mål att sträva 
efter. Vill man ha ett rättsligt genomförande måste det 
finnas en politisk vilja och resurser, och det får inte fin-
nas konflikter mellan mål och åtgärder. 

– Vi har inte ett sådant system, och då kan man för-
utsätta att det är ett politiskt ställningstagande – man 
är nöjd med att ha ett strävansmål. Men det betyder att 
grupper som kan nås med befintliga styrmedel kommer 
att bli ålagda krav i större utsträckning än andra.
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Lena Gipperth, som är miljöjurist, gav en bild av 
den juridiska möjligheten att genomdriva BSAP. 
Men framför allt visade hon på bristen på 
analys av om det finns maktmedel för att kunna 
göra det. Av det svenska förslaget till genomför-
ande drar hon slutsatsen att det sannolikt sak-
nas rättsliga styrmedel. Det behövs satsningar 
för att klargöra hur planen ska genomföras. 



Marina Strategidirektivet behöver vi ägna mer 
kraft åt. Nästa sommar ska det bestämmas vad som 
ska gälla för god ekologisk status i Östersjön för 
direktivet. Det måste bli lika ambitiöst som BSAP. 
Där borde vi lägga krut. 

KSLA och Havsmiljöinstitutet borde ordna ett 
möte även om Marina Strategin.

Varför är det så svårt att hitta åtgärder som ger sto-
ra effekter på fosforbelastningen från jordbruket?

Fosforläckaget är 0,4 kg per hektar och år från 
jordbruket. Det ska jämföras med de 15-20 kg som 
gödslas med och tas upp av grödan plus ett mark-
förråd om två ton per hektar. Det läcker egentligen 
ganska lite fosfor från åkermark.

Polen räknar med att klara BSAP genom att upp-
fylla EU:s Nitratdirektiv, Avloppsvattendirektiv 
och Vattendirektivet. Om det visar sig att det inte 
räcker kommer man nog ta upp frågan om rättvisa.

Frågan om rättvisa och kostnadseffektivitet påver-
kas av många saker. Polen och Baltstaterna får till 
exempel mycket pengar till reningsverk från EU. 

Det finns en betydande potential för ett genom-
förandeunderskott i det svenska genomförandet av 
BSAP.

Slutsatsen av alla föredrag är att vi behöver mer. 
Vi behöver tänka vidare. Vi behöver fler modeller, 
mer samverkan, mer samsyn och analysera mer. 
Vi behöver kort sagt arbeta mer.

Många deltog med frågor, diskussionsämnen och slutsatser under dagen

Några var:

















13




